
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ПЕРША СЕСІЯ 

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
РІШЕННЯ

від «03» грудня 2020 року №9

Про початок повноважень 
депутата Почаївської міської ради 
восьмого скликання

Заслухавши інформацію голови Почаївської міської територіальної 
виборчої комісії Кременецького району Тернопільської області Касаткіна 
Богдана Святославовича про результати виборів депутатів Почаївської міської 
ради 8-го скликання, керуючись ст. 45, ч. 2 ст. 46, ч. 1 ст. 49 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 9 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію голови Почаївської міської територіальної виборчої комісії 
Кременецького району Тернопільської області про результати виборів 
депутатів Почаївської міської ради 8-го скликання взяти до відома.

2. Вважати 03 грудня 2020р. початком повноважень депутата Почаївської 
міської ради восьмого скликання Щербюка Андрія Павловича.

3. Видати депутату Почаївської міської ради восьмого скликання Щербюку 
Андрію Павловичу посвідчення депутата Почаївської міської ради.

// .............
/ У /■ ' . <

Міській голі і '7 В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ПЕРША СЕСІЯ

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ

«03» грудня 2020 року №

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2020рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 23, 97 та 101 Бюджетного 
Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій 
та міжнародного співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити зміни до доходів міського бюджету на 2020 рік 
(додаток 1 до рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 року № 
2208 «Про міський бюджет на 2020 рік») згідно з додатком 1.

2. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 
2020 рік (додаток 3 до рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 
року № 2208 «Про міський бюджет на 2020 рік») згідно з додатком 2, у тому 
числі:

зміни видатків загального фонду в сумі 195096 гривень за 
рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету (на закупівлю засобів захисту 
учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час 
карантину).

3. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік 
(додаток 4 до рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 року № 
2208 «Про міський бюджет на 2020 рік»), згідно з додатком 3.

/4^ Контрольна виконанням даного рішення покласти на постійну 
коміцій) з , питань^, фінансів,' бюджету, планування соціально-економічного 
розвитку, інцердицінена Міжнародного співробітництва.

Н 'Є \ і . і /

Міск^ий гшїова у /
БОЦЮК Ój. ' A/z; 52’.’

Є А •.

В.С. Бойко



Додаток 1 
до рішення Почаївської міської ради 

від 03 грудня 2020 року №_____

Зміни до доходів міського бюджету на 2020 рік

19521000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів 
бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Усього
в тому ЧИСЛІ 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 195096 195096 0 0

41000000 Від органів державного управління 195096 195096 0 0

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіта "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвеннції 
здержавного бюджету 195096 195096 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
ВСЬОГО ДОХОДІВ 195096 195096 0,00 0,00

Секретар міської ради С.М. Мамчур



ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків міського бюджету на 2020 рік

Додаток № 2
до рішення Почаївської міської ради

від 03 грудня 2020 року Ne____

19521000000
(код бюджету)

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

КОД 
Типової 

пограмної 
класифікац 
ії видатків 

та 
кредитуван 

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ 

неї 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/від лові дальнего виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Усього видатки 

споживання
оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку Усього

3 них

видатки 
споживання

видатки 
розвиткубюджет 

розвитку
оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) 195096 190396 4700 0 0 0 0 0 0 0 0 195096

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) 195096 190396 4700 0 0 0 0 0 0 0 0 195096

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, обєднаних 
територіальних громадах

0 -4700 4700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти (у тому 
числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))

195096 195096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195096

Всього 195096 190396 4700 0 0 0 0 0 0 0 0 195096

У
С.М. МамчурСекретар міської ради



Додаток з
до рішення Почаївської міської ради 

від 03 грудня 2020 року Ne____

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік 
19521000000

(код бюджету)

гри.

Код бюджету

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надавача 
міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих трансфертів Трансферти іншим місцевим бюджетам

Субвенції;

усього

Субвенції з місцевого бюджету на:

усього

загального фонду на: загального фонду на:

з них: з них:

Субвенція з місцевого 
бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та 
доступної загальної 

середньої освіти "Нова 
українська школа" за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету (на закупівлю 

засобів захисту учасників 
освітнього процесу в 
закладах загальної 

середньої освіти на час 
карантину)

споживання розвитку споживання

41051200 41051200 41051400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19100000000
Обласний бюджет 
Тернопільської 
області

195096 195096 0 0 0 0

X УСЬОГО 0,00 0 195096 195096 0 0 0 0

Секретар міської ради С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ПЕРША СЕСІЯ

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ

«03» грудня 2020 року №

Про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету 
за дев'ять місяців 2020року

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 80 
Бюджетного Кодексу України, розглянувши поданий фінансовим відділом 
міської ради звіт про виконання міського бюджету за дев’ять місяців 2020 
року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та . 
міжнародного співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за дев’ять місяців 
2020 року:

По загальному фонду:
- По доходах в сумі - 48289220,05 гри.;
- По видатках в сумі - 42819090,25 гри.

По спеціальному фонду:
- По доходах в сумі - 45 7369,64 гри.;
- По видатках в сумі — 479972,84 гри.

И :г \ : 1
Місьйій голціИ В.С. Бойко

Боцюк ОЛ. Д Д Ду



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ПЕРША СЕСІЯ

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ

від «03» грудня 2020 року № 12

Про внесення змін до персонального 
складу постійних комісій Почаївської 
міської ради восьмого скликання

З метою вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до 
повноважень ради, здійснення контролю за виконанням рішень Почаївської міської ради та її 
виконавчого комітету, у зв’язку із початком повноважень депутата Почаївської міської ради 
восьмого скликання Щербюка А.П. та розглянувши заяву депутата Почаївської міської ради 
Зіневича В.С., керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до персонального складу постійних комісій Почаївської міської ради 
восьмого скликання:

1.1. Вивести зі складу постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-
комунального господарства, енергозбереження, транспорту та благоустрою члена 
комісії Капрічука Андрія Володимировича.

1.2. Вивести зі складу постійної комісії з гуманітарних питань члена комісії Сович Миколу
Михайловича.

1.3. Ввести до складу постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 
середовища члена комісії Щербюка Андрія Павловича.

1.4. Ввести до складу постійної комісії з гуманітарних питань члена комісії Капрічука
Андрія Володимировича.

1.5. Ввести до складу постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-
комунального господарства, енергозбереження, транспорту та благоустрою члена 
комісії Совича Миколу Михайловича.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ПЕРША СЕСІЯ

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ

від «03» грудня 2020 року № 13

Про початок реорганізації сільських рад 
шляхом приєднання до Почаївської міської ради

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 
Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», на підставі рішення 
Почаївської міської ради № 1 від 27 листопада 2020 року «Про початок повноважень 
Почаївського міського голови» та рішення Почаївської міської ради № 2 від 27 листопада 
202Ороку «Про початок повноважень депутатів Почаївської міської ради восьмого скликання», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Почати процедуру реорганізації Ридомильської сільської ради (ЄДРПОУ 04395774),
місцезнаходження: вул. Центральна, 93, с. Ридомиль, Кременецького
району, Тернопільської області, шляхом приєднання до Почаївської міської ради 
(ЄДРПОУ 14052785), місцезнаходження: вул. Возз’єднання, 16, м. Почаїв, 
Кременецького району, Тернопільської області.

1.1. Почаївська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків 
Ридомильської сільської ради.

2. Почати процедуру реорганізації Будківської сільської ради (ЄДРПОУ 04395610),
місцезнаходження: вул. Ювілейна, 2, с. Валігури, Кременецького
району,Тернопільської області), шляхом приєднання до Почаївської міської ради 
(ЄДРПОУ 14052785), місцезнаходження: вул. Возз’єднання, 16, м. Почаїв, 
Кременецького району, Тернопільської області.

2.1. Почаївська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків 
Будківської сільської ради.

3. Почати процедуру реорганізації Лосятинської сільської ради (ЄДРПОУ 04395722),
місцезнаходження: вул. Варшавська, 23, с. Лосятин, Кременецького
району,Тернопільської області), шляхом приєднання до Почаївської міської ради 
(ЄДРПОУ 14052785), місцезнаходження: вул. Возз’єднання, 16, м. Почаїв, 
Кременецького району, Тернопільської області.

3.1. Почаївська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків 
Лосятинської сільської ради.

4. Почати процедуру реорганізації Старопочаївської сільської ради (ЄДРПОУ 14052791), 
місцезнаходження: вул. Шевченка, 65, с. Старий Почаїв, Кременецького району, 
Тернопільської області, шляхом приєднання до Почаївської міської ради (ЄДРПОУ 
14052785), місцезнаходження: вул. Возз’єднання, 16, м. Почаїв, Кременецького району, 
Тернопільської області.

4.1. Почаївська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків 
Старопочаївської сільської ради.



5. Почати процедуру реорганізації Лідихівської сільської ради (ЄДРПОУ 04395700), 
місцезнаходження: вул. Центральна, с. Лідихів, Кременецького району Тернопільської 
області, шляхом приєднання до Почаївської міської ради (ЄДРПОУ 14052785), 
місцезнаходження: вул. Возз’єднання, 16, м. , Кременецького району, Тернопільської 
області.

5.1. Почаївська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків 
Лідихівської сільської ради.

6. Утворити Комісію з реорганізації сільських рад у складі:
1. Голова комісії: Мамчур Сергій Миколайович, секретар міської ради;
2. Заступник голови комісії: Максимчук Сергій Вікторович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
3. член комісії: Чубик Андрій Віталійович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради;
4. член комісії: Боцюк Ольга Іллівна, начальник фінансового відділу, головний 

бухгалтер міської ради;
5. член комісії: Горобець Ганна Данилівна, спеціаліст 1-ої категорії фінансового 

відділу міської ради;
6. член комісії: Бондар Галина Володимирівна, спеціаліст 1-ої категорії юридичного 

відділу Почаївської міської ради;
7. член комісії: Яра Інна Володимирівна, спеціаліст 1-ої категорії з питань кадрової 

роботи та діловодства;
8. член комісії: Цеберський Олександр Леонідович, завідувач сектору ВОБ міської 

ради;
9. член комісії: Марутовський Іван Володимирович, спеціаліст 1-ої категорії 

загального від ділу міської ради;
Член комісії:

6.1. від Ридомильської сільської ради головний бухгалтер Довгушко Надія Максимівна
- член комісії;

6.2. від Лосятинської сільської ради головний бухгалтер Нецькар Галина Миколаївна - 
член комісії;

6.3. від Старопочаївської сільської ради головний бухгалтер - Лисак Сергій Вікторович
- член комісії

6.4. від Лідихівської сільської ради головний бухгалтер Бомко Ганна Дмитрівна - член 
комісії;

6.5. від Будківської сільської ради головний бухгалтер Антонюк Надія Петрівна - член 
комісії.

7. Покласти на Комісію з реорганізації повноваження щодо здійснення повної 
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та 
розрахунків сільських рад з перевіркою їх фактичної наявності та документального 
підтвердження та складення передавального акту.

8. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб сільських 
рад.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

Міський голова В.С. БОЙКО
Максимчук С.В.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ПЕРША СЕСІЯ

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ

від « 03 » грудня 2020 року № і 4

Про створення централізованої 
бухгалтерії відділу освіти, молоді 
та спорту Почаївської міської ради, 
затвердження положення про 
централізовану бухгалтерію відділу 
освіти, молоді та спорту

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», з метою забезпечення бухгалтерського обліку , фінанси 
господарської ДІЯЛЬНОСТІ В сфері ОСВІТИ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ та спорту мієнка 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради .

2. Затвердити Положення про централізовану бухгалтерію відділу ос:йп\ 
молоді та спорту Почаївської міської ради. (Додаток 1)

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку 
інвестицій та міжнародного співробітництва.

Міський голова В.С.БОЙКО

О.Петровський



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ПЕРША СЕСІЯ

(ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)

РІШЕННЯ

від «03» грудня 2020 року № 15

Про затвердження структури, загальної 
чисельності та штатного розпису виконавчого 

органу Почаївської міської ради на 2021 рік

Керуючись п.5 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 
09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 
(зі змінами), наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 «Про 
умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, 
судів та інших органів», враховуючи висновки і пропозиції постійної депутатської 
комісії з фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни з 01.01.2021 року до структури та загальної 
чисельності виконавчого органу Почаївської міської ради:
1.1. Вивести з відділу управління проектами та програмами соціально - 
економічного розвитку посаду спеціаліста - 1 шт. одиниця.
1.2. Вивести із структури і штатної чисельності Почаївської міської ради та її 
виконавчих органів фінансовий відділ з посадами - 5 шт. одиниць.
1.3. Вивести посаду спеціаліста II категорії - інспектора праці - 1 шт. одиниця.
1.4. Вивести з земельного відділу посаду спеціаліста - 1 шт. одиниця.
1.5. Ввести до структури і загальної чисельності апарату Почаївської міської ради 
посади старости - 6 шт. одиниць.
1.6. Ввести посади діловода - 5 шт. одиниць.
1.7. Ввести до структури та загальної чисельності апарату відділ держвної 
реєстрації 2 шт. одиниці:
- Начальник відділу державної реєстрації - 1 шт. одиниця;
- Державний реєстратор - 1 шт. одиниця;
1.8. Ввести до структури та загальної чисельності виконавчого органу Почаївської 
міської ради відділ бухгалтерського обліку та звітності 3 шт. одиниці,
- головний бухгалтер - 1 шт. одиниця;
- провідний спеціаліст - 1 шт. одиниця;
- спеціаліст 1-ї категорії - 1 шт. одиниця.



1.9. Перейменувати земельний відділ у відділ земельних відносин та 
містобудування і ввести посади:
- спеціаліста 1-ї категорії - 3 шт. одиниці.
1.10. Загальний відділ перейменувати в організаційно - інформаційний відділ та 
ввести посади :
- спеціаліст 1-ї категорії з питань інформаційної політики - 1 шт. одиниця :
- спеціаліст 1-ї категорії з питань розвитку культури - 1 шт. одиниця.
1.11. Ввести у відділ управління проектами та програмами соціально- 
економічного розвитку посаду спеціаліста 1-ї категорії - 1 шт. одиниця.
1.12. Ввести посаду спеціаліста І- ї категорії служби у справах дітей.
1.13. Ввести посаду архіваріуса,
1.14. Ввести у відокремлений структурний підрозділ - відділ освіти , молоді та 
спорту Почаївської міської ради посаду:
- юриста - 1 шт. одиниця.
1.15. Ввести відокремлений структурний підрозділ - централізована бухгалтерія 
відділу освіти молоді та спорту -12 шт. одиниць.
- головний бухгалтер - 1 шт. одиниця ;
- заступник головного бухгалтера - 1 шт. одиниця;
- провідний бухгалтер — 1 шт. одиниця;
- бухгалтер 1-ї категорії - 7 шт. одиниць;
- економіст - 1шт. одиниця;
- оператор копіювальних та розмножувальних машин - 1 шт. одиниця.
1.16. Ввести відокремлений підрозділ - фінансовий відділ Почаївської міської 
ради - 5 шт. одиниць.
2. Затвердити структуру та загальну чисельність апарату Почаївської міської ради 
на 2021 рік із урахуванням змін, (додаток).
3. Фінансовому відділу Почаївської міської ради внести та подати на 
затвердження зміни до штатного розпису.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного

В.С. Бойко



Додаток 1
до рішення сесії міської ради 
№ 15 від «03 » грудня 2020 р.

Структура та загальна чисельність виконавчого органу Почаївської 
міської ради на 2021 рік

№
п|п Назва структурного підрозділу та посад

Кількість 
штатних 

посад

Апарат міської ради 11
1 Міський голова 1

2
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради 2

3 Секретар ради 1
4 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1
5 Староста 6

Віддіиг державної реєстрації 2
8 Начальник відділу 1
9 Державний реєстратор 1

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 3
10 Головний бухгалтер 1
11 Провідний спеціаліст 1
12 Спеціаліст І категорії 1

Юридичний відділ 2
13 Начальник відділу 1
14 Спеціаліст І категорії 1

Відділ земельних відносин та містобудування 5
15 Начальник відділу 1
16 Спеціаліст І категорії 4

Організаційно-інформаційний відділ 5
17 Начальник відділу 1
18 Спеціаліст 1 категорії з питань кадрової роботи та діловодства 1
19 Спеціаліст І категорії з питань інформаційної політики 1
20 Спеціаліст І категорії 1
21 Спеціаліст І категорії з питань розвитку культури 1

Відділ управління проектами та програмами соціально- 
економічного розвитку 2

22 Начальник відділу 1
23 Спеціаліст І-категорії 1

Відділ соціального захисту населення та праці 4
24 Начальник відділу 1
25 Спеціаліст І-категорії 1
26 Спеціаліст І-категорії 1
27 (Спеціаліст І-категорії -інспектор праці та благоустрою 1



—
Служба у справах дітей 1

28 Спеціаліст 1-ї категорії 1
Службовці апарату міської ради
Сектор ВОБ 2

29 Завідувач ВОБ 1
ЗО Інспектор сектору ВОБ 1

Персонал но обслуговуванню апарату міської ради 8
31 Секретар керівника 1
32 Оператор копіювальних та розмножувальних машин 1
33 Діловод 5
34 Архіваріус 1

Робітники, зайняті обслуговуванням виконавчого апарату міської ради 5
35 Водій 1
36 (Прибиральник службових приміщень 2
37 Сторож 1
38 Оператор газової котельні 1

Всього по апарату міської ради 49
Відокремлений структурний підрозділ -
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради 18

39 Начальник відділу освіти 1
40 Спеціаліст І категорії 1
41 Спеціаліст І категорії 2
42 Діловод 1
43 Юрист 1

Централізована бухгалтерії відділу освіти молоді та спорту 12
44 Головний бухгалтер 1
45 Заступник головного бухгалтера 1
46 Провідний бухгалтер 1
47 Бухгалтер -1 категорії 7
48 Економіст 1
49 Оператор копіювальних та розмножувальних машин 1

Фінансовий відділ Почаївської міської ради 5
50 Начальник фінансового відділу 1
51 Провідний спеціаліст 1
52 Спеціаліст І категорії 3

Всього 73
і

Секретар міської ради С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ПЕРША СЕСІЯ

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ

від «03» грудня 2020 року №16

Про ліквідацію міської 
виборчої комісії

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільним кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА::

1. Припинити шляхом ліквідації юридичну особу Почаївську міську виборчу 
комісію Кременецького району, Тернопільської області, код 34038896, 
юридична адреса: 47025, Тернопільська область, Кременецький райоїц 
місто Почаїв, вулиця Шевченка, 2

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення Почаївської міської виборчої 
комісії Кременецького району Тернопільської області у складі:
голова комісії - Касаткін Богдан Святославович; 
член комісії - Мамчур Сергій Миколайович; 
член комісії - Бондар Галина Володимирівна.
Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії за адресою: 47025, 
Тернопільська область, Кременецький район, місто Почаїв, вулиця 
Шевченка, 2.

3. Голові ліквідаційної комісії Касаткіну Богдану Святославовичу подати дане 
рішення державному реєстратору для внесення до Єдиного державного 
реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи Почаївської 
міської виборчої комісії Кременецького району Тернопільської області.

4. Контроль за вйконанням даного рішення покласти на комісію з питань прав 
людвдйу законності; Депутатської діяльності, етики та регламенту.

/ОЖ Or- л

Ó О " І ■ Д ( !• ;

Міськдий грлова В.С. БОЙКО

Максимчук С.В. л і

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ПЕРША СЕСІЯ

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ

від «03» грудня 2020 року №17

Про звернення до Кременецької 
районної ради

Відповідно до ст. 26, пункту 10 Перехідних та прикінцевих положень 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
передачу об'єктів права державної та комунальної власності», Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Кременецької районної ради щодо передачі в комунальну 
власність Почаївської міської ради (Почаївської територіальної громади) 
закладів освіти, культури, як цілісних майнових комплексів, що 
розташовані на територіях сільських рад, що увійшли до складу 
Почаївської міської ради восьмого скликання, а також індивідуально 
визначеного майна, що є спільною власністю територіальних громад міст, 
селищ, сіл Кременецького району та перебуває на балансі відділу освіти 
Кременецької районної державної адміністрації.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 
етики та регламенту.

Міс^ий голова
\ с ź ; ; 'У/п ; ■'

Макоцмчух С.В. ’дГч"

БондарГ.В. ' .. л

В.С. БОЙКО


